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Det är inte lätt

Det är inte alltid så lätt att få ihop 
saker och ting. 

I april hade LIS ett styrelsemöte i 
Eskilstuna, där styrelsen skulle träffas på 
torsdagskvällen. Fyra av sju personer åkte 
tåg. Tre av dessa kom inte i tid till mötet. 
Lennart klarade sig bäst. Han kom bara 
en halvtimme för sent. Owe som skulle ha 
varit i Eskilstuna kl 18.00 anlände 22.00 
och Anton, som fick åka taxi från Norrkö-
ping, kom fram 24.00. Trots den jobbiga 
inledningen klarade styrelsen av de flesta 
av punkterna på dagordningen. Några 
saker var vi dock tvungna att bordlägga. 
När hemresan skulle ske på söndagen 

var problemet ännu värre. Det gick inga 
tåg alls från Eskilstuna mot Stockholm 
och Katrineholm. Anettes man fick åka 
från Örebro och hämta hem henne. Vår 
förbundssekreterare Andreas fick skjutsa 
Cissie till Katrineholm och Owe och 
Anton fick han skjutsa till Norrköping. 
Lennart fick ta ett tåg mot Västerås och 
sedan runt hela Mälardalen för att komma 
till Stockholm för vidare transport mot 
Hudiksvall. 

Ofta kan man höra att tågproblemati-
ken beror på nerrivna kontaktledningar. 
Jag har alltid undrat över vem/vilka som 
river ner dessa ledningar och varför? 
Hitintills har jag inte lyckats klura ut 
detta. Allt detta kommer nog att lösa sig 
när vi får de nya snabbspåren, eller också 
kommer det att resultera i att man snab-
bare kan riva ner kontaktledningarna.

Under påsken var jag uppe i familjens 
stuga i Sundsvall. Där var det inte lätt, 
snarare tvärtom. Där var massor av snö. 
Jag var tvungen att skotta utmed hus-
väggen för att kunna öppna fönstret till 
badrummet. För att få bort snön var jag 
tvungen att skyffla iväg den två och en 

halv meter upp i luften. Barnbarnen, dä-
remot, var överlyckliga över den myckna 
snön. Gångstigen ner till stugan, som jag 
skottat, kunde de nämligen använda som 
en rodelbana, när de åkte på sina stjärtlap-
par. Det finns i alla fall en fördel med den 
myckna snön. Det kommer att dröja länge 
innan jag behöver klippa gräset.

Det är inte lätt att befinna sig både 
i nuet och i framtiden. Samtidigt som 
styrelsen nu planerar för Svensk Revyfes-
tival 2018 i Halmstad måste vi även blicka 
framåt. Det jag tänker närmast på är 
revyfestivalen 2020. Då är det nämligen 
40-årsjubileum för LIS. Var festivalen ska 
gå av stapeln är ännu inte klart, men sty-
relsen har fått in två ansökningar som den 
för närvarande bearbetar. Styrelsen för 
även resonemang kring hur de 40 åren ska 
uppmärksammas. Det finns många idéer 
kring detta och vi återkommer i ärendet så 
snart vi har saker och ting klara för oss

Men som sagt, det är ingen större bråd-
ska. Det är ju ändå två år fram tills dess. 
Först ska vi klara av festivalen i Halmstad, 
där jag hoppas få träffa på många av er.

Stig JB

Stigs hörna

Stig Josfalk Bergman. Foto: Stina Elg.

Under sex år har LIS, tack vare stöd 
från Nordisk Kulturfond, haft ett 
utbyte med Danmark och Norge. 

utbytet har bland annat inneburit 
att revygrupper från dessa tre länder har 
utsetts att representera sitt land vid de 
övriga ländernas revyfestivaler. I år ska 
till exempel Falköpingsrevyn Teaterbo-
ven uppträda på den danska festivalen i 
Odense. En norsk revygrupp kommer att 
deltaga vid Svensk Revyfestival i Halm-
stad. Erfarenhetsutbyten har även skett på 
organisationsnivå för att resonera hur vi 
kan utöka och dra nytta av vårt samarbete 
utöver dessa revybesök.

Tyvärr har Nordisk Kulturfond sagt 
nej till vår ansökan om fortsatta bidrag 

för denna form av utbyten. Det innebär 
att 2018 är sista året som projektet pågår. 
Vi får vara tacksamma för det som har 
varit och glädjas åt de erfarenheter som 
förhoppningsvis har kommit ut av detta. 

På organisationsnivå finns en önskan 
om att fortsätta samarbetet med våra 
grannländer. Frågan är bara hur det ska gå 
till. Vid revyfestivalen i september i Dan-
mark kommer representanter för de tre 
organisationerna att träffas för att resonera 
kring hur vi ska gå vidare. Vi har redan 
resonerat lite om hur ett sådant samarbete 
kan se ut och vad det kan omfatta. 

Klart är, kan man nog säga redan nu, 
att det förmodligen inte kommer att bli 
några fler utbyten av representanter från 
revygrupper på andra länders festivaler. 

Samarbetet kommer troligen att ske inom 
det administrativa planet. Det finns 
ett önskemål om en gemensam nordisk 
hemsida.

Resonemang förs redan om att länder-
nas textbanker ska var tillgänglig för alla 
de tre medverkande länderna. Kanske kan 
man ha gemensamma utbildningar där 
man lyfter fram respektive länders styrka.

Det finns mycket man kan utveckla 
som blir till nytta för samtliga revyare i 
dessa länder. Vad vi kommer fram till och 
hur vi ska gå vidare kommer förmodligen 
att klargöras i september. Resultatet av 
mötet kommer att redovisas i Tidningen 
Svensk Revy. 

Stig JB

Nordiskt kulturutbyte
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Det är inte lätt

Arrangörerna har tänkt till i år. Det 
ser ut att bli en riktigt rolig revyfestival i 
sommarstaden Halmstad. Ser fram emot 
dagarna i augusti med seminarier, work-
shop, underhållning och friskvård. Ja just 
ja, ett Revy-SM ska vi ju också klämma 
in med semifinaler och repetitioner och 
en revyparad som blir något helt nytt 
mot tidigare år. De tar det inte direkt 
piano, om man så säger. Och så årsmötet 
förstås. Revyrixdagen där samtliga med-
lemmar har chans att besluta om riksför-
bundets verksamhet och inriktning. 

Halland. Har du koll på geografin? 
Minns du inte ramsan över Hallands åar 
är det lika bra att repetera. Vi ska äta, 
ni ska laga. Eller hur var det nu? Det är 
hursomhelst till Nissans mynning vid 
Laholmsbukten vi ska styra kosan.
Ta gärna någon extra semesterdag, när 
du ändå är där, för att titta förbi Laholm 
och Falkenberg. I år är det en hel hands 
fingrar som tar ett gemensamt handtag 
kring Svensk Revyfestival: Hallands 
Bildningsförbund, Falkenbergsrevyn, 
Göörglad – Nya Halmstadrevyn, 
Laholmsrevyn och så LIS förstås som har 
en tumme med i festivalspelet. 
För egen del tycker jag att det ska bli lite 
extra roligt att se platsen där min man 
tillbringat så många barndomssemestrar.

Halmstad alltså. Ni vet. Jag säger 
bara: Sommartider hej, hej!

Stina Elg
Svensk Revy

Tankar från 
redaktören

Kort, eller lång?

Den här texten kommer nästan 
bara att handla om Halmstad. Du 
kan välja att läsa den korta versio-
nen eller den långa versionen.

Kort version: Festivalen i Halmstad blir 
fantastisk. Kom dit.

Lång version: Jag ser oerhört mycket 
fram emot Svensk Revyfestival i Halmstad 
8-11 augusti! Arrangemanget både tradi-
tionellt och nyskapande, och arrangörerna 
har verkligen tänkt till.

För det första finns fantastiska före-
läsningar och workshops: alla föredrags-
hållare håller absolut toppklass i sina 
respektive ämnen och ALLA områden är 
supernyttiga för revyare. För det andra 
är boendet denna gång ganska oviktigt: 
kvällsunderhållningen är på teatern, dit 
alla med revypass har tillträde – på hotel-
len bara bor man. Smidigt. Dessutom 
kommer det alltid att finnas både miljöer 

med skrål och sång och ös, och dämpade 
lokaler precis bredvid om man vill hålla 
ett utvecklande samtal. Utmärkt.

En annan galen grej är att paraden är 
borta (men invigningen är så klart kvar). 
Istället för kollektivt promenerande 
ordnas en sorts allsångspromenad med 
pianon där olika pianister (inklusive 
undertecknad) tar ansvar för olika statio-
ner och kompar och sjunger med revyare 
som stannar till. Kul koncept! Sedan har 
vi stuvat om lite på torsdagen; eftersom 
Halmstads city i regel är absolut stendött 
på en vardagseftermiddag och istället 
lever upp framåt kvällen så ligger invig-
ningen senare än vanligt. Kolla torsdagens 
schema på sidan 8 för exakta detaljer. 
Utdelningen av Parnevikstipendiet sker 
dessutom i år på lördagens bankett.

Och så föreställningen sedan… Jag har 
ju assisterat styrelsen och jury 1 i arbetet 
att ta ut de starkaste numren och det har 
de verkligen gjort. Föreställningen blir 
kronan på verket i en festival som jag tror 
blir hur kul som helst.

Revyare: missa inte denna chans att 
knyta kontakter och att uppleva mycket 
revy. Man måste se mycket revy för att bli 
bra på revy – Svensk Revyfestival 2018 
är bästa genvägen till att höja kvalitén på 
just er revy. Vi ses i Halmstad!

Inte om Halmstad: LIS har semester-
stängt 18/6 - 8/7. 

Andreas Zetterberg 
förbundssekreterare, LIS

LIS-kansliet

Stina Elg. Foto: Mats Hjulin.Andreas Zetterberg. Foto: Stina Elg

Vi är stolta att kunna 
presentera seminarier med den 

svenska eliten inom sina områden. 
Här har du chansen att skaffa dig 
tips och råd till ett löjligt lågt pris. 

Boka din plats i god tid, 
platserna är begränsade.

Läs mer på sid 9.
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Det finns massa skäl 

att  besöka Halmstad. 

Vissa kommer hit för 

vår natur, andra för 

vår kultur. Men nu vill 

vi fokusera på lugnet.  

Du kan tacka oss senare.

FO
TO

: Patrik Leonardsson

destinationhalmstad.se
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Hallands Bildningsförbund
Länsbildningsförbund finns det lite överallt i Sverige. Liksom 
revyer är vi ganska lika i vår olikhet. I Halland är vi lite mer 
olika. Förutom att verka folkbildningsfrämjande och vara studie-
förbundens branschorganisation och hembygdsrörelsens regio-
nala organisation har vi också några regionala kulturuppdrag. 
Scenkonst är ett sådant. Med Björn Holmgren i spetsen (eller 
basen – eller kulissen) hälsar vi hjärtligt välkomna till Halland 
och Halmstad i augusti!

Välkommen till Halmstad!

Logotyp för Svensk Revyfestival och SM
Elgkraft AB 20121017

I år är det sommarstaden Halmstad som huserar festi-
valen och det är Hallands Bildningsförbund, Göörglad 
– Nya Halmstadrevyn, Falkenbergsrevyn, Laholms-
revyn samt LIS står som värd och arrangör. Förbered 
dig på en vecka fylld av skratt och tokigheter, och gör 
dig beredd att knyta en massa nya revykontakter. Här 
presenteras arrangörerna av Svensk Revyfestival 2018.

Göörglad – Nya Halmstadrevyn
Produktionsföreningen Göörglad bildades 2003 med 
en gemensam vision hos medlemmarna: att förgylla kulturlivet i 
Halmstad med omnejd.  Föreningens motto är att producera, samt 
uppföra, egenskrivet material i olika former som revyer, som-
marspel med mera. 2008 sattes den första Halmstadrevyn upp 
på Halmstads Teater och efter endast ett års uppehåll spelade vi 
2018 vår tionde revyuppsättning. Efter starten kan vi idag nämna 
att våra mångfaldigt prisbelönta uppsättningar hittills har setts av 
tiotusentals Halmstadbor.

Falkenbergsrevyn
Årets föreställning med Falkenbergsrevyn var den 22:a i 
sträck sedan 1998 då flyttlasset gick från Krogsered till Falken-
bergs Stadsteater. Publikmässigt är revyn Sveriges största nyårs-
revy med över 24 000 besökare och bjuder årligen på en klassisk 
nyårsrevy med mängder av vassa och satiriska nummer med ofta 
en musikalisk spets om sådant som händer och sker både i Sverige 
och i vår omvärld.”

Laholmsrevyn
Laholmsrevyn har sedan starten 1990 gjort 23 revyer. Vi har 
de senaste åren spelat på Laholms Teater under helgerna i oktober 
och november och livat upp hallänningarna i höstmörkret. 
Laholmsrevyn framför mycket egenproducerat material med 
sketcher, sång och monologer, vilket den 2500-hövdade publiken 
sannerligen tagit till sig och uppskattat. Vi ser fram emot att få 
träffa er alla glada revyare från Sveriges alla hörn. Några av oss 
har redan träffats på tidigare Revy-SM bl.a. när vi tävlade i Karl-
skoga och i Skövde. Väl mött i Halmstad i augusti!

Illustration: Dick Holst

Foto: Bo Håkansson, Bilduppdraget

Foto: Peo Persson, Laholm

Foto: KB Media
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Vilket program! Läs igenom sche-
mat för Svensk Revyfestival 2018 
och pricka för dina egna favoritka-
rameller. För att göra det smidigt 
för dig finns det markeringar i färg.

(T) = gäller tävlande i Revy-SM

(R) = för dig som har revypass, dvs som 
är medlem i LIS och har köpt 1-,2-,3-,4- 
eller aktörspaketet

(A) = öppet för allmänheten

(B) = biljett till seminarium / workshop / 
greenfee / pubrunda. Kan endast köpas av 
den som också har revypass.

Onsdag 8/8
09.00-17.00 Revyreceptionen i Halmstad 
Teaters foajé öppen (alla)
08.00-18.30 Repetitioner för semifinalis-
ter, se separat schema (T)
17.00-19.00 Middag i Festsalen, Halm-
stads Teater (R)
21.30-01.00 Häng och musikmatch med 
90-talstema med Andreas Zetterberg, LIS. 
Halmstads Teaters övre foajé (R)
21.30-01.00 Häng med pratnivå, Halm-
stads Teaters undre foajé (R)

Torsdag 9/8
07.30-08.15 Yoga, både för nybörjare som 
vill testa på eller för mer inbitna utövare. 
Plats: Parken utanför Halmstads Teater, 
alternativt på teatern vid dåligt väder. 
Gratis! (alla)
09.00-17.00 Revyreceptionen, Halmstads 
Teaters foajé öppen (alla)
08.00-12.00 Repetitioner för finalklara 
revyer, för norskt festivalbidrag och för 
vinnaren av Karl Gerhard-hatten, se sepa-
rat schema (T)
08.00-12.00 Seminarium med Ljus & 
Dekor Halmstad med inriktning på revy-
scenografi. OBS! Begränsat antal. 
Pris 200 kr. Ljus & Dekors verkstad, 
Skallebackavägen 21 i Halmstad 
(vi ämnar ordna transport). (B)
13.00-15.00 Semifinal nr 1: sång- & 
musikklassen och sketchklassen, 
Halmstads Teaters stora scen (R)
15.30-17.45 Middag i Festsalen, 
Halmstads Teater (R)

Dag för dag-schema
17.45-18.30 Allsångspromenad med 
pianon på Storgatan. (A)
Istället för paraden kommer det i år att 
finnas fyra akustiska pianon utmed Stor-
gatan i Halmstad. Tre pianon kommer 
vara bemannade enligt nedan och ett är 
till för fri användning. Ta chansen att 
sjunga med eller rentav spela själv. Vill 
du så är det fritt fram att ta med valfritt 
akustiskt instrument och bli en del av 
Halmstad gatumusik!
• Piano 1: Bertil Schough, känd från 
Falkenbergsrevyn samt diverse dansband. 
Spelar schlager och svensktopp.
• Piano 2: Bertil Goldberg, kompositör 
och låtskrivare för bland andra National-
teatern, Tältprojektet och Nynningen. 
Spelar progg och ger möjlighet till låtval.
• Piano 3: Anderas Zetterberg, känd från 
LIS och Eskilstunarevyn. Spelar visor, 
Beatles med mera.
• Piano 4: Fritt för alla, varför inte du?
18.30-19.00 Invigning av Revy-SM 2018 
och underhållning, vid Norre Port (A)
19.30-21.30 Semifinal nr 2: monologklas-
sen, dans- & rytmklassen och lokala klas-
sen, på Halmstads Teaters stora scen (R)
21.30-01.00 Häng med bandet TGM i 
Festsalen, Halmstads Teater (R)
21.30-01.00 Möjlighet till öppen scen, 
spela piano och sjunga, Halmstads Teaters 
undre foajé (R)
21.30-01.00 Häng med pratnivå, Halm-
stads Teaters övre foajé (R)
Cirka 23.00 Resultatet av de revyer som 
gått vidare från semifinal till final presen-
teras, i Festsalen på Halmstads Teater (R)
 

Fredag 10/8
08.30-16.00 Revyreceptionen i Halm-
stads Teaters foajé öppen (alla)
08.00-13.00 Revygolf på Holm GK, 
18-hålsrunda och lunch. Pris 450 kr. (B)
08.45-09.00 Registrering av deltagare 
till LIS:s årsmöte utanför Figarosalen på 
Halmstads Teater (alla)
09.00-10.00 LIS:s årsmöte i Figarosalen 
på Halmstads Teater (alla)
10.00-10.30 Kaffepaus utanför Figarosa-
len på Halmstads Teater (alla)
10.30-12.00 Revydebatt kring aktuella 
teman som presenteras längre fram, Figa-
rosalen på Halmstads Teater (alla)
12.00-12.45 Yoga, både för nybörjare och 
mer inbitna utövare. Plats parken utanför 
Halmstads Teater (alternativt på teatern 
vid dåligt väder). Gratis! (alla)

13.00-16.00 Generalrepetition (utan 
jurymedlemmar) inför publik med de 
revyer som gått till final, på Halmstads 
Teaters stora scen (T)
13.00-16.00 Workshop med Ika Nord 
(skådespelare, mimartist, clown och 
regissör) på temat Kropp & Rörelse. Obs! 
begränsat antal. Pris 150 kr. Esias Thorén-
salen på Halmstads Teater. (B)
13.00-16.00 Workshop i smink, mask 
och peruk med Tiina Bengtsson. Obs! 
begränsat antal. Pris 150 kr, plats Erik 
Olsson-salen på Halmstads Teater. (B)
16.30-17.00 Samtliga jurymedlemmar 
ur samtliga 5 klasser träffar styrelsen för 
gemensam genomgång av bedömningskri-
terier och juryförfarande, i Figarosalen på 
Halmstads Teater (R)
17.00-19.00 (16.00 för enbart tävlande): 
Middag i Festsalen, Halmstads Teater (R)
19.00-22.00 Föreställning inför publik 
& jury av de revyer som gått till final, på 
Halmstads Teaters stora scen (T)(A)
19.00-22.00 Pubrunda för revyare som ej 
deltar i föreställningen, samling i foajén 
på Halmstads Teater, kostnad 150 kr (B)
Ta chansen att besöka guldkornen i 
Halmstads pubvärld, kanske inte de 
platser man hittar på egen hand men defi-
nitivt värda ett besök. Tre besök inklusive 
tre drycker ingår i priset.
22.00-01.00 Häng med underhållning 
av partyduon Tilde & David i Festsalen, 
Halmstads Teater (R)
22.00-01.00 Möjlighet till öppen scen, 
spela piano och sjunga, Halmstads Teaters 
undre foajé (R)
22.00-01.00 Häng med pratnivå, Halm-
stads Teaters övre foajé (R)

Lördag 11/8
09.00-15.00 Revyreceptionen i Halm-
stads Teaters foajé öppen (alla)
10.00-12.00 Seminarium med Claes 
Malmberg, pris 150 kr. Figarosalen på 
Halmstads Teater. (B)
11.00-12.00 Urpremiär för "Revyloppet" 
(5 km löpning runt Nissan), gratis! Sam-
ling vid Halmstads Teater, läs mer (R)
14.00-17.30 Grande Finale-föreställning 
med prisutdelning på Halmstads Teaters 
stora scen (T)(A)(R)
19.30-01.00 Galamiddag på Halmstads 
Teater med underhållning och efterfölj-
ande dans i foajé (R)
21.00-01.00 Möjlighet att hänga i Fest-
salen på Halmstads Teater, pratnivå (R)

Tidningen Svensk Revy 8
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Seminarier och workshop

Claes Malmberg 
Claes Malmberg är skådespelare och 
stand up-komiker med mängder av film-, 
musikal-, och teaterproduktioner bakom 
sig. Claes har bland annat spelat i Les 
Misérables, Annie, The Producers - Det 
våras för Hitler (för vilken han vann 
Guldmasken 2009 som "Bästa manliga 
musikalartist"). Han var ständig gäst i 
TV-programmet Måndagsklubben och 
har frekvent besökt Doobidoo, Sing-a-
long och Så ska det låta. Claes spelade 
även med i "Hur många lingon finns 
det i världen" och har en lång lista med 
TV-serieskådespeleri.

Antal: Begränsat
Ämne: Claes Malmberg berättar om sig 
själv och scenen. Detta vill ingen missa då 
allting kan hända, vem vet han kanske till 
och med lär ut lite Argentinsk tango.
Tid: Lördag 11/8 kl 10-12.
Plats: Figarosalen på Halmstad Teater
Kostnad: 150 kr, bokas helst i samband köp 
av revypass, men bokning på plats i Halm-
stad är möjlig i mån av plats. Revypass är en 
förutsättning.

Ljus & Dekor Halmstad 
Revyscenografi
Ljus & Dekor i Halmstad AB sysselsätter 
15 personer inom scenografidesign, dekor-
tillverkning, ljusdesign, ljud-, ljus- och 

Ika Nord
Kropp & Rörelse
Ika Nord är mimartist, skådespelare, 
clown och regissör. Hon har studerat mim 
för mästaren Étienne Decroux, varit ga-
tuartist i Europa samt blivit kultförklarad 
för tv-figurerna Ika i Rutan och Katten 
Findus i SVT:s Julkalender, vilken hon 
1993 fick motta svenska teaterkritikernas 
barn- och ungdomspris för. När Ika inte 
undervisar regisserar hon och turnerar 
med egna föreställningar

Antal: Begränsat
Ämne: En inspirerande workshop med 
ytterst användbar kunskap för alla som står 
på en scen. Under Ikas positiva ledning 
tränas styrka, smidighet och balans, scenisk 
närvaro och kroppslig medvetenhet.
Tid: Fredag 10/8 kl kl 13-16
Plats: Esaias Thorén-salen, Halmstad Teater
Kostnad: 150 kr, bokas helst i samband köp 
av revypass, men bokning på plats i Halm-
stad är möjlig i mån av plats. Revypass är en 
förutsättning.

Tiina Bengtsson 
Smink, mask & peruk
Tiina Bengtsson har mer än 30 års 
erfarenhet av smink, mask och peruk i alla 
former från tv, film och scen. De senaste 
åren har hon jobbat med Galenskaparna 
& After Shave, Falkenbergsrevyn, Claes 
Malmberg, Povel Ramel, Robert Gustafs-
son, Lasse Brandeby och sist men inte 
minst De Tre Tenorerna (Luciano Pava-
rotti, Plácido Domingo och José Carreras)

Antal: begränsat
Ämne: Tips och råd hur man gör när det 
skall gå fort. Hur handskas man med en 
risig peruk? Hur kan man fuska? Här finns 
det möjlighet att lära sig allt från smått till 
stort inom just smink, mask och peruk. Ta 
chansen att ställa frågor till en av Sveriges 
mest rutinerade personer inom området!
Tid: fredag 10/8 kl kl 13-16
Plats: Erik Olson-salen på Halmstad Teater
Kostnad: 150 kr, bokas helst i samband köp 
av revypass men bokning på plats i Halm-
stad är möjlig i mån av plats. Revypass är en 
förutsättning.

scenuthyrning, samt turnéverksamhet. 
Företaget startade 1995 och har 2enter-
tain, Wallmans Group, Falkenbergsrevyn, 
Stage Fantasy samt Julius Produktion 
som sina större kunder. De har även gjort 
uppdrag åt Malmö Opera och Tivoli i 
Köpenhamn. Seminariet hålls av Peter 
Dillberg, en av företagets ägare. Peter har 
arbetat som scenograf, dekorbyggare och 
delvis som ljussättare sedan 1982.

Antal: Begränsat
Ämne: Deltagarna har stor möjlighet att 
påverka innehållet så det tas upp sådant som 
ni är intresserade av inom scenografiområ-
det. Några områden som tas upp är: 

•Hur arbetar vi fram en scenografi från idé 
till premiär • Mycket för pengarna, material 
och strategi • Hur kan vi använda ljuset och 
LED-tekniken som en del av den scenogra-
fiska upplevelsen • Projektion kontra LED-
skärmar, för- och nackdelar.
Under dagen kommer ni också få möjlighet 
att gå runt i verkstaden och se verksamheten.
Tid: torsdag 9/8 kl 8-12
Plats: Ljus & Dekors verkstad i Halmstad, 
Skallebackavägen 21 (arrangören ämnar 
ordna transport)
Kostnad: 200 kr, bokas helst i samband 
köp av revypass, men bokning på plats i 
Halmstad är möjlig i mån av plats. Revypass 
är en förutsättning.
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På festivalen blir det både nya 
inslag och gamla som gör come-
back! Ta tillvara möjligheten att 
prova på det som erbjuds!

Revygolfen
Efter ett antal års frånvaro är det äntli-
gen dags för Revygolfen igen! Tävlingen 
avgörs på vackra Holms Golfklubb i 
Halmstad. Banan är mycket omväxlande 
med generösa fairways och spännande 
greener. 18 hål och par 72.

Tid: Fredag 10/8 kl 08-13
Plats: Holms Golfklubb, Halmstad
Kostnad: 450 kr, 18 hål inklusive lunch
Läs mer: www.holmsgk.se

Onsdag 8/8 kl 21.30 
Musikmatch med 
Andreas Zetterberg
Andreas Zetterberg är både LIS:s för-
bundssekreterare och frilansande musiker 
och underhållare. Sedan 2016 är Musik-
matchen ett näst intill stående inslag i 
Revyfestivalen. Andreas delar in alla som 
råkar vara närvarande i nya konstella-
tioner och sedan följer en actionspäckad 
utslagsturnering. Årets tema är 90-tal!

Torsdag 9/8 kl 21.30 
Tribute Great Musik
TGM står för Tribute Great Music 
och startade som ett TOTO-tributeband. 
Efter två fullspäckade TOTO-tributes 
valde de att ta sig an 80- och 90-tals pop 
och rock. Se fram emot en kväll blandad 
med musik av artister som AC/DC, 
Whitesnake, Van Halen, Sting, Bryan 
Adams, Bon Jovi, Toto, Europe, Ratata 
och många fler...

Revyloppet
Gå, jogga, rusa ... sättet att ta sig runt 
denna natursköna sträckning är frivillig. 
Många revyare har, på olika sätt, passat 
på att motionera, eller träna, under sin 
vistelse i de olika revystäderna under åren. 
Nu tar vi detta ett steg längre och anord-
nar för första gången Revyloppet som ett 
gemensamt träning- och motionspass. 
Starten kommer att ske i anslutning till 
teatern och sedan springer vi en sträcka 
på 5 km runt natursköna Nissan. Halva 
loppet går på asfalt och andra halvan på 
naturstig.

Tid: lördag 11/8 kl 11-12
Plats: Vid Halmstad Teater
Kostnad: Gratis!

Underhållning och friskvård
Underhållningen är viktig på en revyfestival. Vissa saker avslöjas nedan, 
andra är hemliga. All underhållning sker på Halmstad Teater, men det 
finns även plats att föra lågmälda samtal. Under flera av dagarna finns en 
öppen scen med ett piano. Ta med egna instrument och jamma med!

Fredag 10/8 kl 22.00 
Tilde & David
Tilde och David är partyduon som får 
taket att lyfta - och du får vara med. Sjung 
med och skråla, ta med ett instrument, 
dansa tills du stupar. Nu kör vi!

Lördag 11/8 kl 
Revybanketten
Bankett med underhållning och 
efterföljande dans med DJ. På banketten 
blir det diverse små hemliga underhåll-
ninginslag innan DJ maximerar stäm-
ningen på revyfestivalens sista kväll.

Vid banketten 
delas 2018 års 

Parnevikstipendium ut. 
Läs mer om stipendiet 

på sidan 21.

Foto: Andreas Zetterberg

Foto: TGM

Foto: Stina Elg

Foto: Tilde & David
Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock
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Yoga
Det yttersta målet med yoga har tra-
ditionellt beskrivits som moksha (frihet, 
frigörelse), men en entydig beskrivning av 
vad detta innebär är inte möjlig; det beror 
på vilken praktisk, filosofisk eller andlig 
tradition man utgår ifrån. I Yoga Sutras 
av Patanjali beskrivs ändamålet som en 
absolut frihet. Inom Shaiva avser yoga att 
förena kundalini med Shiva.

Mahabharata beskriver ändamålet med 
yoga som att kunna erfara föreningen av 
Atman och Brahman. Dessa ändamål 
kan liknas vid västerländska begrepp som 
henosis och gnosis. Vid sidan, eller i stäl-
let för, av dessa andliga ändamål utövas 
yoga för att minska stress, hålla kroppen 
smidig, och öka välbefinnande och hälsa. 
I västerländsk tradition har under senare 
decennier uppmärksamheten på yoga som 
väg mot fitnessdominerat. 

(Källa: Wikipedia)

Tid:  Fredag  8/8 kl 12.00-12.45 och
lördag 9/8 kl 07.30-08.15
Plats: I parken utanför Halmstad Teater, 
vid regn inne i teaterbyggnaden
Kostnad: Gratis!

Ett gott skratt sägs 
kunna förlänga livet. 

Det är ju också en 
form av friskvård.

www.revy-sm.se

TGM – bandet som 
bara hyllar bra band

Det började med en dröm om 
att starta ett band för att göra en 
hyllningskonsert till Toto. Ett band 
som inspirerat många och som 
ligger inne med ett pärlband av 
hits. Drömmen uppfylldes med två 
konserter och det finns fler stora 
band att hylla. 

De kallar sig TGM, Tribute Great Music 
och spelar låtar som de själva gillar. TGM 
är: Conny Lönn och Karolina Nilsson, 
sång; Jörgen Nilsson och Anders Alm, 
gitarr; Jonas Green, bas och Henrik Nils-
son, trummor.

Det är Henrik jag ringer för att få veta 
mer om tributebandet.

– Jag har spelat i Halmstadrevyn i rätt 
många år, nästan tio år tror jag. Jag har 
varit den ständiga trummisen, men dragit 
ihop band i olika konstellationer. Där har 
jag lärt känna folk. Och så hade jag en 
dröm att starta ett TOTO-tributeband, 
det har jag haft sedan jag var liten. 2013 
kände jag att nu var det dags. Tack vare 
bekantskapen med kompetenta musiker 
som jag mött genom Halmstadrevyn blev 
det av, berättar han.

Efter de två planerade och genomförda 
tributekonserterna till TOTO ville TGM 
fortsätta att hylla andra artister. Sedan 
dess har de gjort tributespelningar till bra 
80- och 90-talsartister och -band. Det 
finns ju en hel del att välja bland.

– Men vi trycker alltid in någon 
TOTO-låt, säger Henrik och det hörs ett 
nöjt leende.

När det gäller att välja en personlig 
TOTO-favorit blir det svårt.

– Rosanna har vi inte spelat så mycket 
på senare år, men den gillar jag. Hold the 
Line är väl en av världens bästa låtar och 
Africa är ju grym.

Som så många andra musiker har Hen-
rik ett till yrke vid sidan av trummorna. 
Men musiken vill han inte släppa taget 
om och TGM repar mycket för att kunna 
ge publiken något extra.

– Vi har så duktiga sångare, både 
Conny och Carolina har varit med i 
körslaget i Team Rickard. Det hjälper inte 
om ett band är bra på sina instrument 
om inte sångarna är vassa. Publiken på 
revyfestivalen i Halmstad kan förvänta 
sig blandad pop och rock. Det ska finnas 
något för alla när vi spelar. God kvalitet. 
Jag tror att publiken kommer att tycka att 
vi är bra.

– Jag har själv varit på Revy-SM flera 
gånger, det är fantastiskt kul. Vi var ju 
med och tävlade med ett Michael Jacks-
son-nummer, ”King of Pop”. Vi vann, tror 
det var i Eskilstuna 2010. Där var musi-
ken förinspelad, men när vi körde numret 
i Halmstad spelade vi i totalt mörker.

Det gäller att kunna spela med känsla.

Stina Elg

Många rep blir det ... Foto TGM

Titta noga igenom 
dag för dag-schemat 
för festivalen. Ännu 
mer att se fram emot.

Sidan 8.
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Sång & Musik
Final:
Falkenbergsrevyn AB
Nassarna 
(text: Falkenbergsrevyn AB, koreografi: 
Mats Sandelius och Emelie Hag-Sandelius)

Kalmarsundsrevyn
Jag är tillbaka 
(text: Martin Rydell, Anna Rydell, 
koreografi: Anna Rydell)

Östersundsrevyn
Håller formen – en tomatsalsa
(text: Patrik Zackrisson, 
koreografi: Emelie Zackrisson)

Semifinal:
Borlängsrevyn
Spelar bort livet 
(text: Bo-Gunnar Karlsson)

Engelholmsrevyn
Telefonterror 2018
(text: Elina Lindholm, koreografi: 
Nicole Månsson, Elina Lindholm)

Gôôrglad - Nya Halmstadsrevyn
The toppen is nådd 
(text: Thomas Arnoldsson, Janni Trenkle, 
koreografi: Gustaf Jönsson)

Katrineholmsrevyn
Killar
(text: Niklas Johansson)

Lerums Revyfrämjande
Nej
(text: Robert Cronholt, 
koreografi: Annette Gemberg)

Här är alla revynummer som kvali-
ficerat sig till semifinal, eller gått 
direkt till final i Revy-SM. Föreställ-
ningarna ges den 10-11 augusti i 
Halmstad. De tävlande är listade i 
bokstavsordning efter revygrupp. 

Mölndalsrevyn
Alla meteorologer heter Per
(text: Karin Svenner, 
koreografi: David Johansson)

Osbyrevyn
Dopadopa
(text: Pär Nymark)

Revysmedjan
Otacksamt
(text: Jessica Göthberg, 
koreografi: Cilla Strandsäter)

Strängnäs Arbis (Strängnäsrevyn)
En riktig hitlåt
(text: Magnus Myllis)

Täljerevyn AB
Älskar att känna den känslan
(text: Åsa Dellham)

Sketch
Final:
Göörglad – Nya Halmstadsrevyn
#respect (wildcard)
(text: Sketchtext: Thomas Arnoldsson, 
Gustaf Jönsson, Martin Tärnberg. 
Sångtext: Elisabeth Salo Olsson, Victoria 
Linares, Jonas Eliasson, Anna Svensson. 
Koreografi: Gustaf Jönsson)

Falkenbergsrevyn AB
Halvdant
(text: Falkenbergsrevyn AB, koreografi: 
Mats Sandelius & Emelie Hag-Sandelius)

Karlskogarevyn Görsköj
Svår diagnos
(text: JB Olofsson)

Östersundsrevyn
Mordutredningen
(text: Mats Eklund och Patrik Zackrisson)

Semifinal:
Engelholmsrevyn
Bytt e bytt
(text: Jenny Winstedt, Nicole Månsson)

Kalmarsundsrevyn
På gymmet
(text: Martin Rydell, Owe Martinsson)

Kulturföreningen Cabary
Parti 200
(text: Jonathan Lidbäck)

MOJ Entertain
Bli svensk ögonaböj
(text: Jakob Byskén, MOJ Entertain)

Mölndalsrevyn
Nu har feminismen gått för långt 
(text: David Johansson)

Osbyrevyn
Ny på jobbet
(text: Pär Nymark)

Revysmedjan
Bubbel med trubbel
(text: Thomas Håkansson, 
Gunnar Andersson)

Sundsvalls Stadsrevy
Att göra värnplikt
(text: Lacke Svensson, 
koreografi: Anne Lindblad)

Täljerevyn AB
Postnordlotteriet
(text: Lasse Karlsson)

Monolog
Final:
Iggesundsrevyn
Höga onöje
(text: Cecilia Olsson)

Mölndalsrevyn
Nils och freudianska felsägningar
(text: Andreas Nygård)

Uttagna till Revy-SM 2018
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Steg 1 (februari-mars): Anmäla 
revynummer
Riksförbundet Lokalrevyer i Sveriges 
olika medlemsrevyer anmäler sina 
revynummer i de fem olika tävlingsklas-
serna genom att ladda upp filmfiler. Läs 
mer om de olika utmärkelserna som finns 
inom Lokalrevyer i Sverige på hemsidan 
www.revy-sm.se

Steg 2 (mars-april): Antagnings-
jury (Jury 1) bedömer revynummer
De uppladdade filmfilerna sprids till en 
uttagningsjury (jury 1) för respektive 
klass. Jury 1 lottas fram av medlemmar i 
Lokalrevyer i Sverige, och som inte nomi-
nerat revynummer i den aktuella klassen.

Steg 3 (april): LIS:s styrelse sam-
manställer de uttagna numren
I tävlingsklasserna Sketch, Sång & Musik 
och Lokalt nummer går tre nummer 
direkt till final. I Dans & Rytm och 
Monolog går två nummer direkt till final. 
Dessutom går ett antal nummer vidare 
till semifinal. Hur många det blir avgörs 
av tidsaspekten. 

Steg 4 (augusti): Revy-SM, semi
De revynummer som har kvalificerat 
sig till semifinaler gör upp i två olika 
semifinalsföreställningar, placerade på 
den första eller andra dagen av Svensk 
Revyfestival med Revy-SM. Ett antal 
nummer framröstas av övriga tillresta 
revydelegater (jury 2) att avancera från 
semifinal till final.

Steg 5 (augusti): Revy-SM, final
De framröstade revynumren från 
semifinalerna tävlar, tillsammans med de 
direktkvalificerade revynumren, i Revy-
SM:s stora finalföreställning. De bästa 
numren koras av en jury bestående av 
slumpvis valda delegater (icke tävlande i 
den aktuella klassen) samt en juryordfö-
rande ur LIS:s styrelse (jury 3).

Så här går 
tävlingen till

Revy-SM 
steg för steg

Semifinal:
Arlövsrevyn
Svea i ful frihet
(text: Kent Nilsson)

Engelholmsrevyn
Förtrollande fruntimmer
(text: Krister Classon, 
bearbetning: Anders "Puppan" Hansson)

Göörglad – Nya Halmstadsrevyn
Grimm på rim
(text: Thomas Arnoldsson, Janni Trenkle)

MOJ Entertain
Tonys ängel
(text: Jakob Byskén, MOJ Entertain)

Osbyrevyn
Åke
(text: Lars Magnusson)

Östersundsrevyn
Mr Joker*
(text: Mats Eklund, Patrik Zackrisson)

Lokalt nummer
Final:
Göörglad - Nya Halmstadsrevyn
Rester med gester
(text: Victoria Linares, Hanna Westman, 
Jonas Eliasson, koreografi: Gustaf Jönsson)

Kalmarsundsrevyn
Lite kaffe 
(text: Martin Rydell, Owe Martinsson)

Östersundsrevyn
Föda hemma
(text: Emelie Zackrisson, Patrik Zackrisson)

Semifinal:
Björborevyn
Förlossning på väg
(text: Eva Erkers)

Eskilstunarevyn AB
Picnic i parken*
(text: Anders Stark, 
koreografi: Sofia Blomquist)

Häresalonger, Vaduvill Kulturförening
Bankrånet i Liden
(text: Maria Åman, Jesper Eliasson)

Katrineholmsrevyn
Black Teachers
(text: Niklas Johansson)

Labbåsrevyn i Tidaholm
Kärringarna (text: Annika Lidberg, 
Christine Lundgren)

Osbyrevyn
I väntan på bussen
(text: Jörgen Sjöberg)

Revysmedjan
Asociala medier
(text: Gunnar Andersson, 
koreografi: Cilla Strandsäter)

Täljerevyn AB
Kettlebell 
(text: Gustav Asplund)

Vetlandarevyn
A-traktorraggare
(text: Quarl-Thomas Nilsson)

Dans & Rytm
Final:
Eksjörevyn
Light it up
(koreografi: Amanda Helgesson)

Eskilstunarevyn AB
Obalans
(koreografi: Sofia Blomquist)

Semifinal:
Iggesundsrevyn
Prestationsångest
(text: Emelie Holmberg, Östen Eriksson, 
koreografi: Emelie Holmberg)

Kalmarsundsrevyn
Som en dans
(text: Martin Rydell, Anna Rydell, 
Owe Marinsson, koreografi: Anna Rydell)

Karlskogarevyn Görsköj
#metoo
(koreografi: Anelija Karahodzic)

Kulturföreningen Cabary
#metoo 
(text: Anne-Lie Örnborn, Moa Örnborn, 
koreografi: Julia Strandlid)

Osbyrevyn
PROrytm 
(koreografi: Pär Nymark)

Tullmejsan
Bygget
(koreografi: Matilda Norberg)

Vetlandarevyn
Streetwalker 
(koreografi: Julia Klingberg)

Fotnot:* Detta nummer kommer ej att 
framföras vid Revy-SM.
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En kall vintersöndag i början av 
februari åker jag upp till Hagfors 
för att se Nya Hagforsrevyn. Jag 
kommer fram strax före kl 15.00 
och ser att publiken redan ström-
mar in i lokalen. 

Hinner tänka, en kort stund, att jag har 
tagit fel på tiden, men inser sedan att här 
är publiken ute i god tid för att få en bra 
plats i salongen. Det är nämligen onumre-
rat och det gäller att hamna först i kön.

Väntar sedan tillsammans med cirka 
1000 personer som är glada och förvän-
tansfulla inför det som komma skall. Hör 
av flera i publiken att det är många som 
inte kommer att få se årets revy, biljetterna 
blev slutsålda på några dagar och många 
står på reservlistan.

Revyn kör igång och vi ser fyra över-
täckta personer, sittandes i varsin stol, som 
en efter en avtäcks av övriga ensemblen. 
Publiken blir överlycklig och applåderar 
friskt för varje person som tittar fram och  
dessa är: Annika Boström Jansson, Stefan 
”Gusten” Gustafsson, Lars-Ove Hagéll 

Nu spelas det åter revy i Hagfors
och Nicklas Karlsson som alla fyra varit 
med i gamla Ekshäradsrevyn. 

Lars-Ove har varit revypappa sedan 
starten 1982.

Det är alltså 14 år sedan revyn var 
igång senast. Hur kom det sig att det blev 
revy igen just i år? Jo i somras spelade 
Douglas Hagéll, son till Lars-Ove, som-
marteater i Gustafsfors tillsammans med 
Gusten och de började spåna omkring att 
köra revy igen. Sagt och gjort, produktio-
nen drogs igång och revyn planerades till 
en helg i februari. För så är det i Hagfors, 
revyn spelas bara en helg. 

Revyns fokus ligger på lokal satir om 
till exempel nya torget, skolledningens 
konfrontationer och Råda skola, säger 
Hagfors revypappa Lars-Ove Hagéll och 
publiken uppskattar verkligen de lokala 
inslagen med både skratt och applåder.

Det blev ett lyckat drag med revyn Nytt 
på nytt med tre utsålda föreställningar.

Jag ska villigt erkänna att jag i de 
lokala numren hade svårt att hänga med 
dialektalt, de hugger av orden i Hagfors så 
jag förstod inte allt, men utöver de lokala 

Om Hagfors
I Hagfors bor cirka 12 000 personer. 
Monica Zetterlund och Christer Sjögren 
är två välkända röster som har börjat sin 
bana i här. En annan känd bana är NKIJ. 
Besök Hagfors Järnvägsmuseum, ta en 
dressintur, se tågbanan och fika.
Granne med Hagfors ligger Munkfors, 
där Bosse Parnevik växte upp.

Källa: Visit Hagfors

numren blev det sång- och dansnummer 
med levande orkester och dansare.
Efter finalsången frågar Lars-Ove: 

”Vill ni ha revy nästa år med?” 
”Jaaaa!”, skriker alla i publiken. 
”Men ni vet”, säger Lars-Ove, ”det blir 

bara e hölg”. 

Så alla som bor i Hagfors med om-
nejd vet nu att det blir revy även nästa år, 
men bara en helg så det gäller att vara ute 
i god tid så att man får en biljett.

Anette Jakobsson

Lars-Ove och Douglas Hagélls spånande ledde till rep och resultat. Efter fjorton års uppehåll spelade Nya Hagforsrevyn en helg för fullsatta salonger. Foto: Hagforsrevyn.

Behöver ni hjälp med regi, workshops, m.m.? 
Just nu verksam i Falkenbergsrevyn... 
men det finns plats för fler åtaganden. 
Jag har regisserat ett 50-tal revyföreställningar
runt om i Sverige för bla: Borlängerevyn,
Falkenbergsrevyn, Huddingerevyn, Skararevyn,
Teaterboven/Falköping, Västerhaningerevyn,Teaterboven/Falköping, Västerhaningerevyn,
Åkersbergarevyn, Östersundsrevyn och fyra Revy-SM.
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När jag var barn, alltså för mycket 
länge sedan, var Långfredagen en 
dag när allt var tråkigt. På radion 
spelades speciell musik och allt var 
i princip stängt, förutom kyrkorna 
förstås. En lååååång dag där skrat-
tet inte var i focus.

Tiderna förändras, tack och lov, och 
yttersta beviset på detta var att Oskars-
hamnsrevyn valde att lägga sin urpremiär 
just på Långfredagen 2018.

Själv valde jag givetvis att lämna Öland 
denna kväll för att representera LIS och 
få var med om något så ovanligt som en 
urpremiär. 

Inför en fullsatt salong mötte revy-
pappan Magnus Ihse med ensemble 
sin publik i öppningsnumret. Efter en 
sång hälsade en rörd Magnus oss alla 
välkomna. 

Urpremiär för 

Oskarshamnsrevyn
Oskharshamnsrevyn visade sig vara en 

mycket lokal revy. De hade skrivit nästan 
hela revyn själva och då av författare som 
aldrig förut skrivit någon revytext! Särskilt 
Krister Wallman hade varit flitig med 
revypennan. Strongt. Av ensemblen hade 
endast en stått på en revyscen tidigare. 

Det var ett gäng som publiken snabbt 
tog till sitt hjärta. De lokala skämten 
belönades med skratt, jubel och applåder. 
När sedan finalen kom möttes ensemblen, 
tolv personer, av stående ovationer, vilket 
hade till följd en ännu mer rörd revypappa 
Ihse. Han lovade på stående fot en ny revy 
2019.

LIS gratulerar nya medlemmen 
Oskars hamnsrevyn och ser fram emot 
nästa uppsättning.

Owe Martinsson

Magnus Ihse
 
Ja, revypappa Magnus Ihse. Nu står 
vi här efter finalen i urpremiären av 
Oskarshamnsrevyn. Nu är det gjort. 
den klassiska frågan: Hur känns det?
– Ja, nu är det gjort. Det känns väldigt 
väldigt bra. Jag trodde väl aldrig i min 
vildaste fantasi att det skulle bli så här 
bra till slut. 
Ni fick ju publiken med er från 
början. Alla verkade veta vilka ni 
skojar om.

– Ja, fantastiskt. Här i Oskarshamn 
känner alla alla.
Jag såg att ni alla hade ett glatt 
humör på scenen.

– Tackar. Det har vår regissör Mats 
Sandelius lärt oss. Att vi måste våga 
bjuda på oss själva. 
Ja, och det gjorde ni verkligen. Tack 
och grattis!

– Tack själv. 
Owe Martinsson

Ett par ord med

Premiären blev en seger för Oskarshamnsrevyn. Foto: Owe Martinsson
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Revy på vintern och lustspel på 
sommaren, det kan bara beskrivas 
som det bästa av två humorvärldar.

Söndagen den 24 juni har sommarlust-
spelet ”Lazarol & Tandemcykel” premiär 
på Fränö, Forsa Forngård.

Manuset är skrivet av Kjell-Åke Eriks-
son, som fick mottaga Povels Penna vid 
Revy-SM i Hudiksvall 2006, och journa-
listen Leif Flodin från Hudiksvall. Första 
gången föreställningen såg dagens ljus 
var just sommaren 2006 då den gick för 
utsålda hus. Och nu är det dax igen!

Efter en liten ommöblering består nu 
ensemblen av Östen Eriksson, Ingela 
Söderlund, Jesper Nilsson och underteck-
nad från Iggesundsrevyn och därutöver 
ljuvliga Maja Wreiding från Järvsö och 
slagfärdige hälgångaren Leif Bylars från 
Forsa. Att som regissör få vandra jämte 
dessa är en ynnest och jag kan lugnt säga 
att tajming is all over the stage.

Ingredienserna är ganska klassiska: 
Sven och hustrun Brita tvingas bittert 
inse att gården är på väg att gå ur arv, då 
just arvinge saknas. Britas syster Greta 
pratar inte bara fint, hon har även stora 
”kreationsplaner” för gården, men får man 
skjuta djur hur som helst? Gusten, gårdens 

dräng, drömmer inte om att vidga vyerna 
nå śärskilt, däremot suckar hans hjärta vid 
åsynen av en viss Lisa, pigan från ”förgät-
migej”. Men vad har Lisa för affär ihop 
med Erik, gårdsfarihandlaren som säljer 
allt och förför det mesta? Och är det så att 
gammal kärlek aldrig rostar?

Till föreställningen skrev även Kjell-
Åke fantastisk text och musik som fyller 
de båda akterna och även varje hjärterum. 

Lazarol och tandemcykel
I år allt stiligt trakterat av en begåvad 
fyramannaorkester under ledning av Ylva 
Timan Olofsson.

Charmen och fasan med utomhustea-
ter är ju vädret. Jag har lagt in önskemål 
hos SMHI om fint väder under vår spel-
period 24/6-7/8 och de har sagt OK. Om 
vi nu, mot all förmodan, har missförstått 
varandra så byggs ett mobilt tak upp som 
lätt kan dras ut över publikens huvud, och 
därmed är det räddat. Vi skådespelare får 
däremot kava runt i flodvågen. Jag minns 
sommaren 2011 då jag spelade utomhuste-
ater med Garvsyra på Jamtli i Östersund, 
sista föreställningen regnade det så mycket 
att lockarna i min syntetperuk raknade, 
men det gick bra det oxå!

Det underlättar alltid att arbeta med bra 
människor och Forsa Hembygdsförening 
som äger spelplatsen backar upp produk-
tionen fantastiskt fint. Under kvällen får 
250 människor i publiken sitta bra, få tak 
över huvudet vid behov, och under pausen 
även lyckas med konststycket att hinna 
med både fika och damrum. Lätt!

Repperioden är i full gång och det 
svänger gränslöst om ensemblen, det här 
kommer att bli en härlig arbetssommar!

Cecilia Olsson
Iggesundsrevyn

 Se fler revyare i sommar!

Krusenstiernska 
teatern, Kalmar
Dubbel trubbel med Thomas Peterson, 
Sussie Eriksson, Anna Rydell och Martin 
Rydell (Kalmarsundsrevyn) med flera.
Det blir komiskt kaos i en lyxig sommar-
stuga där Bernard planerat den perfekta 
helgen med sin älskarinna (spelad av Anna 
Rydell). Men Bernards fru tänker spendera 
helgen i samma sommarstuga med sin 
mamma, vännen Robert ska sova över i 
gästrummet som alibi och allt går fel!
Farsklassikern Dubbel trubbel är skriven av 
fransmannen Marc Camoletti och har fått 
nytt liv i händerna på denna ensemble, i 
denna härliga sommarmiljö.

Spelperiod: 28 juni-28 juli
Läs mer: www.krusenstiernskateatern.se

Örebro slott,  
Örebro
Par i kungar sätts upp av Lerbäcks teater. 
En fars där Mats Eklund (Östersundsre-
vyn) Ida Stéen, Fredrik Andersson, Marit 
Eriksson och Ulrik Spjut ses i rollerna. 
Pjäsen är skriven av Johan Gille och Peter 
Nyström och spelas på borggården vid 
Örebro slott. I Par i kungar får publiken 
följa med på en skruvad historia kryddad 
med fantastiska förvecklingar och sanslösa 
snurrigheter.
Farsen spelades även våren 2018 och 
publiktrycket var starkt. Mat och dryck 
kommer att serveras och man rekommen-
derar förbokningar.

Spelperiod: 18 juli-29 juli
Läs mer: www.lerbacksteater.se

Jonsereds herrgård 
och trädgårdar
Den fantastiska resan till The Good 
Old Days är en pjäs som Claes Malmberg, 
sätter upp tillsammans med bland andra 
Jan Malmsjö och Eva-Lotta Bernström 
(Falkenbergsrevyn) denna sommar. Nyskri-
vet blandas med en och annan klassiker. 
Musiken spelas av en trio under ledning 
av Benneth Fagerlund. För regin står Björn 
Holmberg (regissör i Halmstadsrevyn och 
en av arrangörerna till årets revyfestival).
I denna fantastiska miljö bjuds ett veritabelt 
fyrverkeri av oemotståndlig musik, 
gnistrande komik och allmänt galna upptåg. 
Och… jo, det var bättre förr!

Spelperiod: 29 juni-22 juli
Läs mer: jonseredssommarteater.se
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SuMo – riktiga brottare!

Producentduon SuMo (Suzanne Ernrup och Monica 
Hassle) ger Kvinnorna och Staden, ett musikaliskt 
berättardrama om Kerstin Ekmans romansvit med 
samma namn. Foto: Cissie Brunosson. 

Om man ska ro runt en produktion 
som Kvinnorna och staden bör 
man nog nästan vara det, brottare 
alltså! Eller bara smart och ha en 
gemensam teatererfarenhet på en 
så där 100 år.

SuMo står för Suzanne och Monica, 
Ernrup och Hassle. Nu är de producenter 
för den största sommarteatersatsningen i 
Katrineholm på många år.

Både Suzanne och Monica satt i sty-
relsen för Kulturföreningen Fogelstad* 
och när Fogelsta Musikteaters produk-
tionen Kvinnorna och stadens dåvarande 
producent sade upp sig tyckte tjejerna det 
var den bästa lösningen att gå ur styrelsen, 
ta på sig producentuppdraget och bilda 
SuMo. Och det är inga duvungar man 
släppt lös! Suzanne har erfarenhet från 
Dramaten, film, fars och KBT, Monica 
har sin bas i revy, tv, relationspedagogik 
och skola. Kombinationen blev kanon! 

Men att ta över en produktion med 35 
medverkande, levande orkester, skådespe-
lare och kör är inte lätt! Lägg därtill alla 
kostymer som ska sys upp, kulisser som 
ska byggas och anpassas till den vridscen 
som gamla lokplattan vid lokstallarna i 
Katrineholm ska utgöra, ja, då gäller det 
att ha koll på grejerna. För att inte prata 
om biljettsystemet… Nu är dock biljet-
terna släppta, ensemblen har börjat repa 
och scenografin börjar ta form.

Kvinnorna och staden bygger på Ker-
stin Ekmans romansvit om Katrineholm, 

Häxringarna, Springkällan, Änglahuset 
och En stad i ljus. Ekman är uppvuxen i 
Katrineholm och denna tetralogi handlar 
om kvinnornas liv i stadens utveckling 
från stationssamhälle vid västra stamba-
nan till en modern industristad. Pjäsen 
Kvinnorna och staden är skriven av dra-
matiker Ingegerd Monthan och regisseras 
av Stalle Ahrreman. Dramat framförs av 
en berättare/sångare och två skådespe-
lare. Den ena skådisen är Annika Ols-
son (från bland annat filmerna Grabben 
i graven bredvid och Torka aldrig tårar 
utan handskar) och den andre är Michael 
Mårtensson (från dansbandet Highlights 
och Katrineholmsrevyn). 

Projektet har blivit hela stadens 
angelägenhet. Katrineholms kommun 
gick in som sponsor och all kostym och 
scenografi står Viadidakts Arbetsmark-

 Slottsbergska 
gården,Karlshamn
Smällar man får ta, eller juligrisen. 
Där kan du i sommar se paret Mats och Elin 
Sandelius, Sandelius Kultur & Nöje. Det är 
ettårig bröllopsdag, men det har den snåle 
levnadskonstnären Rudolf glömt. Frun är 
nyfiken på vad maken smusslar med i pre-
sent,  när han väntar ovälkommet besök ... 
Pjäsen är skriven av Jan Sundberg och San-
delius har bearbetat manus och sångtexter. 
Slottsbergska gården är en av Sveriges bäst 
bevarade köpmangårdar från 1700-talet.

Spelperiod:  30 juni-5 augusti
Läs mer: www.sandelius.se

Poppegården, 
Helsingborg
Ett stort hjärta är en nyskriven 
komedi av Bengt Järnblad och med musik 
av Bengt Hansson. Det som på ytan kan ses 
som lättavlästa relationer mellan de med-
verkande kommer snart att skruvas upp i 
ett hisnade komedispel där allas hemlighe-
ter blir mer och mer synliga. 
I rollerna: Gunilla Poppe, Camilla Lars-
son, Niclas Strand, Thomas Poppe, Hanna 
Strand / Tuva Byström-Poppe. 
Regi: Anders Wällhed.

Spelperiod: 29 juni-31 juli
Läs mer: www.poppegarden.se 

nadsenhet för. Här får arbetslösa en chans 
att få verktyg till att komma tillbaka till 
arbetslivet efter arbetslöshet, nyanlända 
får en chans att komma in i det svenska 
samhället och lära sig svenska. I systugan 
sys kostymer och i snickeriet snickras alla 
kulisser, allt med bland annat scenmästare 
Håkan Brunossons vakande öga. Snacka 
om kulturöverbryggande arbete!

– Den största utmaningen är att få 
ihop budgeten på 2,7 miljoner, berättar 
Monica. Och att hålla ihop alla tåtar, 
att vara oljan så att säga. När man är på 
scenen tänker man inte på vilket ansvar 
producenten har, att det är så många olika 
delar att ha koll på. Men så mitt i allt 
allvar och all stress så garvar vi, mycket! 
En annan häftig sak som ger energi är att 
se hur föreställningen växer fram, det är 
ren glädje!

Kvinnorna och staden har premiär 
vid Lokstallet i Katrineholm 4 juli och 
spelas fram till den 22 juli.

Läs mer: www.kvinnornaochstaden.se

Cissie Brunosson

* Fogelstad
Fogelstagruppen bestod av bland andra Elin 
Wägner och Elisabet Tamm och de tyckte 
kvinnor behövde utbildas i medborgarskap.
1921 startades Kvinnliga medborgarskolan 
vid Fogelsta (2 mil norr om Katrineholm),
gästföreläsare var bland andra Moa Mar-
tinsson.1995 startade Kulturföreningen 
Fogelsta vars uppgift är att rikta uppmärk-
samheten på det kulturarv som Medborgar-
skolan utgjorde.

Färgargården, 
Norrköping
Emil i lönneberga av Astrid Lindgren i 
regi av Carina Perenkranz,  Chopp Event. 
Traditionen med familjeföreställningar fort-
sätter i Norrköping. Den stora ensemblen 
på 18 personer kommer att ge sitt yttersta 
för att du ska få en upplevelse utöver det 
vanliga. På Färgargården träffar du på alla 
kära karaktärer från Katthult: Emil, Ida, An-
ton, Alma, Alfred, Lina och alla de andra.
Föreställningen spelas utan paus och är 55 
min lång.

Spelperiod: 18 juni-26 augusti
Läs mer: www.choppevent.se
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Jan Sundberg i Föllinge har hållit 
på med teater i hela sitt liv kan 
man nog säga. Började redan i 
skolan och har sedan fortsatt. 

I början av 90-talet blev det revy i 
Föllinge, Jan Sundberg stod på scen först, 
men började sedan skriva revynummer.

1996 skrev Jan ett nummer som Öst-
ersundsrevyn ville ha med i sin revy och 
sedan dess har Jan skrivit något nummer 
till Östersundsrevyn varje år. Exempelvis 
har Mats Hurtig haft en karaktär i Öster-
sundsrevyn som Jan har skrivit texten till.

1998 skrev Jan sin första fars, det fanns 
ett intresse att göra något även på som-
maren. Under fem år spelades det fars i 
Folkets park på stora scen i Föllinge. Efter 
dessa fem år bestämde ensemblen att de 
skulle ta ett sabbatsår, men det blev tolv 
sabbatsår.

2013 började diskussionerna om att 
försöka göra något igen och så blev det, 
2014 blev det åter fars. Den här gången på 
Föllinge hembygdsgård, farsen utspelades 
framför befintliga hus där.

Varför heter de Botvidgänget? 
– I de första farserna fanns en karaktär 

som hette Botvid och det namnet har vi 
behållit, även om inte karaktären finns 
kvar nu, förklarar Jan Sundberg och berät-
tar att ensemblen består av sex personer 
som nu för femte året kör fars igen.

Årets fars heter En riktig hästkur, en 
infekterad historia och den utspelar sig på 
Rudolf Johanssons gård. Vad händer där? 
Jo, Rudolf har ryggbesvär, svärmor är lite 
krasslig och hästen haltar, här behövs både 
huskur och hästkur. Jan utlovar att årets 
fars innehåller allt vad en fars ska inne-
hålla – förvecklingar och missförstånd.

Botvidgänget i Föllinge!
En riktig hästkur har premiär på 
midsommardagen och spelas till och 
med mitten av juli. Förra året spelades 16 
föreställningar och farsen sågs av 4500 
personer. 

Fars även i Karlshamn? 
– Ja säger Jan förra året spelades 2016 

års fars i Karlshamn, mitt inne centrum 
på en innergård framför en köpmansgård. 
Och även i år ska det spelas fars i Karls-
hamn och det är så klart en fars som Jan 
skrivit och som spelades i Föllinge förra 
sommaren. Jan tycker att det är väldigt 
kul att hans farser uppskattas och spelas 
även på annan ort.

Det verkar inte vara något sabbatsår på 
gång som det verkar just nu i Botvid-
gänget, vi hoppas att årets sommar bjuder 
på bra väder och mycket publik, som det 
brukar vara förstås.

Text: Anette Jakobsson
Foto:: Botvidgänget 

Om Föllinge
I jämtlands nordöstra hörn, vid fjäl-
lens fot, 65 km från Östersund ligger 
Föllinge som sedan 1974 tillhör Krokoms 
kommun. Här finns stora möjligheter till 
ett rikt friluftsliv, jakt- och fiskemöjlig-
heter. 1932 upptäcktes en järnmeteorit 
i Föllinge socken. Meteoriten förvaras 
idag på Naturhistoriska Riksmuseet.

Från Föllinge kom Torsten Föllinger, en 
välkänd sångpedagog som undervisade 
många av Sveriges mest kända sångare 
och skådespelare.

Källa: Krokoms kommun och Wikipedia

Tipsa Svensk Revy!
Svensk Revy är din medlemstidning. 
Här vill du läsa om alla andra revyer.
Och de vill förstås läsa om din revy. 
Tipsa din egen tidning: Svensk Revy.

Skriv till:
LIS:s kansli info@lis.nu
Red. Stina Elg info@elgkraft.se

• Nya Club 96
• Marvin Yxner, enskild
• Birgitta Byberg, enskild
• Amanda Johansson, enskild
• Olle Nordström, enskild

Välkomna!

Nya medlemmar
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Revyarna i Torsås fortsätter sin 
fantastiska showskola för barn i 
årskurs 4-6

Showskolan är en populär aktivitet 
med begränsat antal platser så till anmä-
lan tillämpades först till kvarn-principen. 
Torsdagen den 12 april startade vårens 
verksamhet. Sammanlagt träffas eleverna 
åtta gånger på Folkets Hus i Torsås.

Denna vår har barnen fått arbeta med 
ett färdigskrivet manus och lagt fokus 
på att agera, skapa karaktärer och göra 
teaterlekar. 

– Planen är att åka på en “turné” till 
skolor i Torsås kommun. I vilken omfatt-
ning det blir vet vi inte ännu, säger show-
skoleledaren Peter Sjöstrand.

Pjäsen kommer att spelas upp för låg- 
och mellanstadiet i respektive gymnastik-
sal. Därutöver planeras en föreställning  
att visas för allmänheten. Den är tänkt att 
genomföras på Folkets hus i Torsås.

Showskolan utvecklar barnen

Utveckla dina rollkaraktärer 
med mask-impro.

Du hittar humor i din karaktär och får 
den att bli mer levande. Utvecklar tal och 
tajming gentemot publik och medspelare.

Vi arbetar med den komiska halvmasken. Den hjälper 
till att locka fram dina sinnesminnen av personer du 
har sett, läst om, fantiserat om ... Masken är nyckeln. 
Med lustfyllda övningar får vi fram karaktärer som 

finns inom dig. Du blir bättre på scenisk improvisation.

Handledare:
Ulrica Nilsson, skådespelerska och pedagog. 

Har arbetat i maskproduktioner med Suzanne Osten. 
Håller pedagogiska workshop för Unga Klara.

Marvin Yxner, skådespelare, regissör. En av 
Sveriges mest etablerade och ansedda teaterpedagoger. 

Utbildad på Stockholms Scenskola. www.yxner.se

My Walthers och Per Sörbergs geniala masker. 
Sveriges vackraste, mest magiska och effektiva.

Fridhems FHS Svalöv. Vecka 27. 2-6 juli 2018
https://fridhem. fhsk.se/SummerCoursesPage

Showskolan startade sommaren 2013 
som ett projekt. Sedan dess har verksam-
heten växt till vad den är idag.  
– Vi arbetar i huvudsak med barn i åld-
rarna 7-12 år, fortsätter Peter.  

Under åren har olika föreställningar 
gjorts såsom: “Här är vår cirkus”, “Vi är 
pirater”, “Hotell Gasten” och senast “Iris 
blommor” som framfördes under 2017.
I år har Showskolan testat ett annat upp-
lägg, berättar Peter:

– Samtliga uppsättningar har varit 
egenskrivna där barnen har kommit med 
idéer. Under vårterminen 2018 har vi valt 
ett färdigt manus så att tiden kan läggas 
på karaktärsarbetet. 

Showskolan
Revyarna i Torsås

Läs mer om Showskolan i Torsås: 
https://www.revyarna.se/showskolan
www.facebook.com/revyarnaEnsemblen från “Iris blommor” som spelades hösten 

2017. Foto: Patrick Gullin

Om Torsås
Torsås, Kalmar läns sydligaste kommun, 
ligger vid Smålandskusten vid södra 
delen av Kalmarsund. Torsås är den lilla 
kommunen med cirka 7 000 invånare 
som sin storlek till trots har inte mindre 
än 1 000 lokala företag.

Källa: Torsås kommun och Wikipedia

Du vill komma in 
på scenskola.

Läs in ditt scenskoleprov med pedagogen 
som har arbetat längst på scenskolorna.

Ta med dina texter och gör dig klar för sökning.
Få tag i det som krävs för att komma in på en scenskola.

Handledare:
Catherine Parment är en av Sveriges mest 

kunniga, erfarna och drivna teaterpedagoger. 
Utbildad på Statens Scenskola i Stockholm 1970-73.

Regissör, skådespelerska, pedagog på landets 
teaterhögskolor 1974-2016. Har arbetat på 

scenskolor/teaterhögskolor och med operaelever. 
Jurymedlem många, många gånger.

Känner du någon som söker scenskola 
så tipsa om kursen.

Fridhems FHS Svalöv
Sommarkurs vecka 29, 2018.

https://fridhem. fhsk.se/SummerCoursesPage



Tidningen Svensk Revy 20

Årets sista revyföreställning i 
Mölndal kröntes med LIS-besök 
av Cissie Brunosson och utdelning 
av diplom och två hedersgåvor i 
”revyns tjänst”.  

utöver tre 20-årsdiplom fick även 
Janchie Börjesson stolt ta emot gulddi-
plom för sina 30 år med revyarbete och 
paret Lennart och Barbro Olsson förära-
des varsin 45-årsgåva.

Det blev en alltigenom varm och glad 
upplevelse för alla inblandade och jag låter 
producent Hanna Johansson beskriva hur 
det kommer sig att man verkligen känner 
sig så välkommen i Mölndalsrevyn och 
vad Lennart och Barbro betytt.

”När jag började jobba med Mölndalsrevyn 
blev jag imponerad av flera saker. Profes-
sionaliteten och den höga nivån slog mig 
snabbt. Alla månade om resultatet och la 
stor stolthet i att tillhöra Mölndalsrevyn 
och dess historia. Som ny togs jag emot 
med värme till något som kändes som att 
det hade djupa, starka rötter. Ibland kom 
Barbro förbi och bjöd alla på mat, och ofta 
berättades det om Lennarts alla vitsar, hans 
karaktär Hildur och hur omtyckt hon var 

Hedersgåvor till 

Mölndalsrevyn
hos Mölndalspubliken. 
Jag var påklädare och 
älskade att smyga upp 
bakom scenen när jag 
hade tid, sätta mig i 
byxorna och lyssna på 
det som hände på scenen 
och hur det mottogs i 
salongen. Jag var så stolt. 
Nu är jag producent i 
Mölndalsrevyn och om 
möjligt ännu stoltare. 
Som grundare av 
Mölndalsrevyn har både 
Mölndal och revysverige 
Lennart och Barbro att tacka för mycket. En 
tradition att vara stolt över. Och precis som 
jag blev mottagen med värme hoppas jag att 
revyn fortsätter ta emot nya begåvningar, och 
att gamla medlemmar vill vara kvar. För 
utan rötter ingen styrka, och utan knoppar 
inga frön. 

Årets revy i Mölndal hette Fejk – en äkta 
revy. Alla texter är skrivna av personer i 
vår stora, och växande skrivargrupp. Två 
debutanter är dessutom uttagna till SM! 
Vår orkester och ensemble är en blandning 
mellan personer som varit med i över 20 år 
och helt nya. Likadant med alla som jobbar 

med teknik, tar emot publiken och sitter i 
styrelsen. Olika åldrar och olika erfaren-
heter med den gemensamma nämnaren att 
vi vill uttrycka oss, ibland belysa orättvisor 
och framförallt roa, varandra och andra. 
Många tyckte årets revy var en av de bästa 
vi gjort. Det håller jag med om. Nästa år är 
den ännu bättre”.

LIS önskar Mölndalsrevyn stort lycka 
till med nästa produktion och säger ”keep 
up the good work”!

Cissie Brunosson

När Alfta Byaspex spelade sin jubi-
leumsföreställning fick publiken 
vara med om en historisk resa.

Ensemblen hade nämligen spelat in 
en mycket rolig svartvit film med stum-
filmskaraktär som visade vilka vedermö-
dor man varit med om under sina tretti år 
för att hitta en permanent spellokal vilket 
man också har lyckats med. Idag  äger och 
spelar föreningen revy i sin egen lokal i 
Viksjöfors. Bra jobbat!  Efter finalen av en 
rolig och välspelad revy fick jag äran att 
dela ut ett antal silverdiplom och även ett 
gulddiplom till föreningen Alfta Byaspex. 

Lennart Sydh

Alfta Byaspex 
firar trettio år

Alfta Byaspex 30 år. Från vänster: Ulf Englund, Monica Englund, Sofie Widarsson, Jan Svedberg, Olle Östmans, 
Anett Abbor, Lennart Sydh. Foto: Jan Svedberg.

Varmt mottagande kännetecknar Mölndalsrevyn. Foto: Cissie Brunosson.
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Vad gör du nu för tiden?
Parnevikstipendiater intervjuar varandra

Namn?
– Hanna Sangemark

Vilket år fick du stipendiet? 
– 1993.

Vilka revyer har du medverkat i?
– Västeråsrevyn. Sångare, dansare, 

aktör, koreograf och textförfattare i den 
”gamla”, som mina föräldrar satte upp 
mellan 1983 och 2008, och så har jag 
skrivit en del texter till den ”nya” de 
senaste två åren. 

Vad betydde det för dig att få stipendiet?
– Det betydde oerhört mycket. Jag gick 

musikalartistutbildningen på Balettaka-
demien i Göteborg när jag fick stipendiet, 
och att Bosse trodde på mig medförde att 
jag vågade tro på mig själv som artist.
Har du sett av några av Bosses shower?

– Självklart! Han var en idol på TV 
under uppväxten. Jag har också har haft 
förmånen att se honom live.
Har du haft nytta av att du har fått stipen-
diet i ditt CV?

– Det har säkerligen givit mitt CV 
tyngd, för jag har ju tagit mig in på bra 
utbildningar och varit med i stora musi-
kalproduktioner. Och jag är övertygad 
om att det har givit mig inre säkerhet på 
auditions. 
Vilka var/är dina favoritkomiker då och nu?

– Oj, vad svårt! Den listan kan ju bli 
hur lång som helst (lite beroende på hur 
man definierar ”komiker”). De favoriter 
jag hade när jag fick stipendiet är fortfa-
rande favoriter, men listan har byggts på 
under åren. När jag fick frågan började 
jag skriva ner alla som gång efter annan 
får mig att skratta när jag tänker på dem, 
eller tittar på dem på Youtube och på 
sönderspolade videoband med de gamla 
svenska långfilmer TV visade på helgerna 
när jag växte upp. Listan blev emellertid 

nästan lika lång som en roman av Tolstoj, 
så här är några av dem…

Av dem som inte längre finns bland 
oss…Karl Gerhard, Rut Holm, Victoria 
Wood, Margaretha Krook, Povel Ramel, 
Kardemumma, Hjördis Pettersson, Has-
seåtage, Dagmar Ebbesen, Monty Python, 
Julia Caesar, Siw Ericks, Douglas Håge, 
Thor Modéen, Magnusåbrasse, Åke 
Söderblom, Martin Ljung… Jag vill även 
lägga till Alice Babs, Tutta Rolf, Fred 
Astaire, Gene Kelly, Eleanor Powell och 
Donald O´Connor; de kanske inte riktigt 
räknas som komiker, men de har varit 
mina stora idoler under decennier, gjorde 
roliga, tänkvärda filmer och sånger, och 
har bidragit till min kärlek till lättsam 
underhållning.

Nu levande favoriter är Bosse Parnevik 
(Nej, det var inte tidningen som krävde 
att han skulle nämnas; vem kan göra det 
han har gjort och gör under en livstid?), 
Eddie Izzard, Pia Johansson, Kurt ’Säven’ 
Säfström, Claes Grebenö, Tom Lehrer, 
Shappi Khorsandi, Monty Python, Trevor 
Noah och Fascinating Aida. 

Och så min mamma och min pappa, 
som satte upp Västeråsrevyn under 25 
år (och som inte på något sätt har slutat 
revya, även om de inte gör traditionella 
nyårsrevyer för tillfället), och min morfar, 
som skrev och spelade revy på 30-talet. 
De visade på hemmaplan vad revy, satir 
och kuplettkonst är; hade det inte varit 
för dem hade jag antagligen varit revisor. 
Eller möjligen kirurg, men jag tyckte att 
fysik och biologi var tråkigt.

Sedan har vi ju en drös politiker som är 
riktigt komiska. Eftersom det oftast inte 
är tydligt om det är meningen att man 
skall skratta åt dem eller med dem, avstår 
jag emellertid från att nämna några namn. 

Hanna Sangemark har hunnit uppfylla tre av sina 
drömmar: att bli musikalartist, att spela i 42nd Street 
och att jobba med språk. Nästa dröm är en bokutgiv-
ning. Foto: Privat.

Vad gör du nu för tiden?
– Balett- och stepplärare på en privat 

dansskola och gymnasielärare i engel-
ska och tyska. Skriver revynummer och 
dikter. Uppträder med egna kupletter, 30- 
och 40-talsschlagers och stepp på diverse 
sammankomster. Jo, det händer att jag 
steppar och sjunger för mina gymnasie-
elever. 
Har du några drömmar?

– Min första dröm var att bli musikalar-
tist, min andra att spela musikalen 42nd 
Street och min tredje att jobba med språk. 
Den första uppfylldes när jag var 21, den 
andra när jag var 29 och den tredje när jag 
var 34. Nu är jag 43, och när sedan några 
år en dröm om att få mina texter uppförda 
och kanske till och med tryckta. Hoppas 
även på att få en bok utgiven så små-
ningom (like everyone and his brother). 
Har du någon hälsning till medlemmarna 
i LIS?

– Lyllos er som får spela revy! 

Stina Elg

Parnevikstipendiet ska: 
"Stödja person eller grupp som på ett särskilt 
sätt bidragit till den svenska revykonstens 

bevarande och förnyelse och som dokumenterat 
en vilja att vidareutveckla sig inom sin genre."



Revypensionärerna i Eskilstuna
Manus: Owe Martinsson
Personer: O=Owe Martinsson, S=Sonny Nilsson, K=Kristina Nilsson
Scen: Vardagsrum. En soffa. Där möter Svensk Revy två personer som valt att 
gå i pension vad det gäller revyarbetet i Eskilstuna: Sonny och Kristina Nilsson.

O Ja, Kristina och Sonny Nilsson. Revyandet är över för er del. Hur känns det?
S Bra. Bara bra. 28 år. Det räcker. 
K Det är ju så att det aldrig finns ett bra tillfälle att sluta. 
S Vi hade sagt båda två i flera år att det blir för mycket. 
K En bidragande orsak var att Andreas numera bor så långt ifrån oss. Sen tror 
 jag att man ska sluta när man tycker att det är ganska kul….visst har det varit kul. 
O Så abstinensen är inte så stor då?
K Inte alls. Det är ju faktiskt konstigt. Vi har ju sagt det flera gånger under hösten. 
 Vi har ju inte haft en ledig höst sedan 1988.   
O Hur började ert revvyande?
S Jag åkte Vasaloppet på den tiden med ett gäng från Hållsta. Bland andra Arnold Eriksson. Då skulle de bygga om taket på  
  föreningslokalen. Då ringde Arnold och frågade om jag ville vara med och spela revy. Jag ska fråga Kristina, sa jag. 
K Ska du vara med så ska jag också vara med, blev mitt svar. 
S Och så blev det. Sen behövde vi musik, då sa jag att jag kunde fråga Andreas, 12 år, om han kunde ta hand om den.
K Detta gillade jag inte så när Sonny kom hem hade jag övertalat Andreas inte vara med. Sen blev han ju med. Vilken tur. 
O Ni träffades alltså inte genom revyn?
K Vi träffades i samband med körsång. Ganska många år innan.   
O Varför steg du Kristina ner från scenen tidigare?
K Ja, det var mycket med jobbet och jag ville vara mer hemma. Sen var det nog så att jag tyckte att det var roligare att vara 
 vid sidan av scenen. Sen började jag jobba med kostym och då blev det ännu roligare. Minst lika roligt som på scenen. 
 Revy är ju ett grupparbete där allting måste klaffa. 
O Vad är revy för er?
S Humor framför allt. Sång, musik och dans. Underhållning. 
K För mig får det gärna ha lite undertoner också. Flabbhumor tycker jag inte är särskilt roligt. Stapla historier på varandra…  
  säger jag, med en man som cyklat omkring med historier i så många år. 
S Men det har också en plats.
K Ja, visst har det. När det finns en tanke bakom. Sen kan man gärna få skrattet i halsen i en revy. 
O De roligaste rollerna ni haft?
S Trehjulingen var rolig i början. Sen var jag så trött på den. Finska vänorten gillade jag. Den gjorde vi tillsammans. 
K Ålandskryssen och Bockarna Bruce är klassiska. Buskis har varit roligt för man hamnar så långt bort ifrån sig själv. 
 Vi två gjorde ett pensionärspar på Folkets Hus för länge sedan. 
S Du var riktigt pilsk och jag ville bara vara ifred. 
K Det roligaste att göra är stora ensemblenummer med riktig sång. Lite svårare saker. 
O Revy är ju live och det händer saker. Ni måste ha några saker som gått snett.
S Vi skulle ha vit frack och hög hatt i ett nummer, men trehjulingen var innan. Jag cyklade in med höga hatten på mig 
 och märkte det inte själv. 
K Ingen märkte det förrän vi kollade på filminspelningen. Sonny hade en hjälpreda med påklädningen. Inte jag, då hade vi 
 blivit osams. En gång sa Sonny att det känns så konstigt i vänsterfoten. Men han kördes in på scenen och upptäckte där 
 att han hade två högerskor.   
O Vad gör ni nu under revytiden?
K Hela hösten bara rann iväg. 
S Jag jobbar fortfarande. Tre dar i veckan. I år bestämde vi oss för att inte göra nånting. Vi åkte ner till Kanarieöarna den veckan  
 vi brukade ha intensivvecka. 
K Besökte julmarknaden, det har vi inte gjort på många år. Nu har vi gjort sånt som vi förstått att andra människor gör. 
S Det här var första Nyårsafton vi var lediga. Vad gör folk? Vi frågade runt. "Ja, vi spelar Bingo." Vi köpte bingolotter.   
  Det gjorde Andreas också. 
K Vi fattade inget. Man skulle ju ringa och jag ringde för 580 kronor. Visste inte att det kostar pengar. Sonny ringde för 300. 
O Men revyandet måste ha gett er en hel del.
S Jo, men det är klart. Absolut.  
K Revy ger en säkerhet. En förmåga att hålla reda på sig själv på ett annat sätt. 
O Sen är man lite apa också?
K Absolut. Det måste väl ha varit grunden till att man började en gång. Man vill ha en bekräftelse. 
S Många frågar: 28 år. Varför inte 30? Nu blev det så. Jag åkte 9 vasalopp, jobbade 54 år, jag har 43 i skor. Lika oviktigt. 
O Jag får tacka för pratstunden och önska revypensionärerna lycka till med fritiden. 

Kristina och Sonny Nilsson i pensionärs-
rollen. Foto: Owe Martinsson.
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DEN FÖRSTA REVYN DÄR 
ARTISTEN MEDVERKADE

Mejla lösenordet + ditt namn och din adress till info@elgkraft.se 
Snabbast med rätt svar får en glad överraskning från Elgkraft AB

Andreas Sköld
 

Stort grattis, Andreas! I år tilldelades du Västerås stads 
kulturstipendium om 20 000 kr med motiveringen: 
”Oavsett genre eller målgrupp har Andreas gång på 
gång skapat karaktärer, berättelser och sammanhang 
som berikat såväl Västeråsarna som en stor publik ute 
i landet. Förmågan att på ett mycket personligt och 
självklart sätt kombinera humor och allvar med en stor 
musikalitet skapar frihet och många möjliga vägar för 
Andreas framtida val som artist, regissör, textförfattare 
och musikmakare”. 
Hur blev din första reaktion?

– Glatt överraskad. Jag satt i bilen en mörk vintermåndag 
när kulturdirektören ringde. Han piggade sannerligen upp! 
Du medverkar i Falkenbergsrevyn, en av Sveriges 
största, men nu har du valt ett minimalt revyformat: 
Andreas Sköld presenterar Andreas Sköld. Hur fick du 
den idén?

–När jag var liten kunde en föreställning uppstå i princip 
vart som helst, när som helst. I köket, i vardagsrummet, på 
morgonen, på kvällen - det spelade ingen roll. Jag drog ihop 
några stolar och sa: ”Kom, nu är det föreställning”. Inga lång-
skott. Lite så är det med den här föreställningen också. Den 
kan spelas lite var som helst, med kort varsel och förutsätt-
ningarna behöver inte vara så avancerade. Den är sprungen 
ur sin allra enklaste enkelhet. Jag satte samman några nummer 
som jag länge velat jobba med, adderade lite eget och vips 
var det klart. 
Hur har responsen varit på din enmansrevy?

– Den är så rolig att spela. Den är min lilla pralin i tillvaron. 
Eftersom jag fått välja nummer helt själv spelar de sig via 
hjärteroten och ut. Jag har fått ta emot så fina ord och jag står 
ödmjukt och tar in. Dessutom, revy engagerar. Vid en före-
ställning när publiken var på plats över en timme innan start 
blev det nästan huggsexa om bästa platserna. 
Berätta något om dina planer för sommaren och hösten.

– I sommar väntar först lite ledigt med familjen. Sen 
kommer Revy-SM i Halmstad där jag både skall regissera och 
stå på scenen. Till hösten kommer annat, men det tar vi då...

Stina Elg

Hallå där ...

Andreas Sköld. Foto: Tom Bengtsson.

Bli roligare. 
Ha kul.

Främja din humor. 
Förädla din kreativitet. 

Stå framför alla – och var rolig. 
Här får du knepen och nya idéer.

Skriv fräcka, roliga texter. Utveckla 
det roliga i föredraget, talet, dragningen.

Du är ståuppare, revyare, artist, journalist, 
reklamare, lärare, chef, talare, präst, lärare ...

Kursen leds av:
Martin Svensson, en av landets bästa ståupp-lärare. 

www.martinshumor.se

Marvin Yxner, erfaren och efterfrågad 
utbildare av skådespelare. 

www.yxner.se

Kurs i en vitkalkad by på södra Kreta.
Vecka 25. 18-22 juni 2018.

Anmälan: www.lendas.nu

Snabbast att sända in rätt lösenord på bildkrysset i 
Svensk Revy nr 1/2018 blev: 

Nils-Gunnar Snygg, Ystad 
Berit Johansson, Falköping

En varsin CD med Stinas låteri kommer med posten.

Grattis krysslösare!



Posttidning
Returadress: LIS-kansliet
Landbogatan 4
521 42 FALKÖPING

PORTO
BETALTB

VI KAN FÖRVANDLA GODA IDÉER TILL FRAMGÅNGSRIKA LÖSNINGAR 

VI STÅR FÖR KUNSKAP, KREATIVITET OCH KOMPETENS - ETT RESULTAT AV MÅNGA ÅRS ERFARENHET I BRANSCHEN 

• Brandklassade textilier 
• Konfektion i egen ateljé 
• Ridåer 
• Horisontvävar 
• Dansmattor 
• Nålfiltsmattor 
• Scenpodier  
• Projektionsfolier 
• Filmdukar 
• Stolar -Teater -Bio -Hörsal  
• Teleskopläktare 
• Scenteknik 
• Lingångsystem 
• Ridåskenor 

Nattflyvägen 7 
SE-313 50  ÅLED (Halmstad) 
 +46-(0)35-18 19 40 
 +46-(0)35-18 19 49 

Döbelnsgatan 5 
SE-111 40  STOCKHOLM 
 +46-(0)8-411 04 15 
  

www.ilmonte.se        sales@ilmonte.se 

Välkommen 

till våra kontor  

och lager i 

Halmstad  

och  

Stockholm 


